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  PODSUMOWANIE PRAC WARSZTATÓW PODSUMOWANIE PRAC WARSZTATÓW 

FINANSOWO- KSIĘGOWEGO I PRAWNEGOFINANSOWO- KSIĘGOWEGO I PRAWNEGO

1. Uczestnicy  warsztatów  zaproponowali  zorganizowanie  przez  Stowarzyszenie  na  RzeczUczestnicy  warsztatów  zaproponowali  zorganizowanie  przez  Stowarzyszenie  na  Rzecz  
Spółdzielni  Socjalnych   forum  internetowego  celem  wymiany  informacji,  zadawania  pytańSpółdzielni  Socjalnych   forum  internetowego  celem  wymiany  informacji,  zadawania  pytań  
dotyczących  problematyki  księgowo-prawnej  oraz  marketingowej.  Do  czasu  powstania  forumdotyczących  problematyki  księgowo-prawnej  oraz  marketingowej.  Do  czasu  powstania  forum  
Stowarzyszenie  proponuje  kontakt  za  pośrednictwem  adresu  konferencyjnego:Stowarzyszenie  proponuje  kontakt  za  pośrednictwem  adresu  konferencyjnego:  
forum@spoldzielnie.orgforum@spoldzielnie.org.  Zwrócono  również  uwagę  że,  istnieje  forum  prowadzone  przez.  Zwrócono  również  uwagę  że,  istnieje  forum  prowadzone  przez  
Spółdzielnię Socjalną z Prostek - Spółdzielnię Socjalną z Prostek - http://wkupiesila.org/http://wkupiesila.org/ . .
Przypominamy, że na stronie www.spoldzielnie.org/owss/owss.php  przedstawiliśmy, jakoPrzypominamy, że na stronie www.spoldzielnie.org/owss/owss.php  przedstawiliśmy, jako   
pierwsi  w Polsce,  w przystępnej  formie problematykę upadłości,  likwidacji  czy lustracjipierwsi  w Polsce,  w przystępnej  formie problematykę upadłości,  likwidacji  czy lustracji   
spółdzielni socjalnych.spółdzielni socjalnych.

2. Uczestnicy  warsztatów  zaproponowali  zorganizowanie  przez  Stowarzyszenie  na  RzeczUczestnicy  warsztatów  zaproponowali  zorganizowanie  przez  Stowarzyszenie  na  Rzecz  
Spółdzielni Socjalnych  cyklu  szkoleń  dotyczących problematyki Prawa Zamówień PublicznychSpółdzielni Socjalnych  cyklu  szkoleń  dotyczących problematyki Prawa Zamówień Publicznych  
ze szczególnym uwzględnieniem kwestii stosowania „klauzul społecznych” i  tworzenia konsorcjówze szczególnym uwzględnieniem kwestii stosowania „klauzul społecznych” i  tworzenia konsorcjów  
przetargowych.przetargowych.

3. Uczestnicy  warsztatów  zaproponowali  organizowanie  przez  Stowarzyszenie  na  RzeczUczestnicy  warsztatów  zaproponowali  organizowanie  przez  Stowarzyszenie  na  Rzecz  
Spółdzielni Socjalnych  cyklicznych spotkań księgowych spółdzielni socjalnych, celem wzajemnejSpółdzielni Socjalnych  cyklicznych spotkań księgowych spółdzielni socjalnych, celem wzajemnej  
wymiany  doświadczeń  oraz  ujednolicenia  stosowanych  standardów  i  rozwiązań  problemówwymiany  doświadczeń  oraz  ujednolicenia  stosowanych  standardów  i  rozwiązań  problemów  
księgowo-rachunkowych. księgowo-rachunkowych. 

4. Uczestnicy  zaproponowali  aby,  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Spółdzielni  SocjalnychUczestnicy  zaproponowali  aby,  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Spółdzielni  Socjalnych  
prowadziło działania zmierzające do powstania w swojej strukturze biura usług księgowych dlaprowadziło działania zmierzające do powstania w swojej strukturze biura usług księgowych dla  
spółdzielni socjalnych (outsourcing) .spółdzielni socjalnych (outsourcing) .

5. Zebrani  zasugerowali,  aby  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Spółdzielni  Socjalnych  podjęłoZebrani  zasugerowali,  aby  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Spółdzielni  Socjalnych  podjęło  
działania na rzecz promocji  spółdzielczości  socjalnej,  w tym szczególnie do działania na rzeczdziałania na rzecz promocji  spółdzielczości  socjalnej,  w tym szczególnie do działania na rzecz  
zwiększenia  wiedzy  pracowników  administracji  samorządowej  na  ten  temat.  Zaproponowanozwiększenia  wiedzy  pracowników  administracji  samorządowej  na  ten  temat.  Zaproponowano  
spotkanie  spotkanie  
z  organizacjami  reprezentującymi  samorząd  lokalny np.:  Związek  Powiatów Polskich,  Związekz organizacjami  reprezentującymi  samorząd  lokalny np.:  Związek  Powiatów Polskich,  Związek  
Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich i Fundacja Promocji Gmin Polskich. Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich i Fundacja Promocji Gmin Polskich. 

6. Uczestnicy  poparli  dotychczasowe  działania  Stowarzyszenia  na  Rzecz  SpółdzielniUczestnicy  poparli  dotychczasowe  działania  Stowarzyszenia  na  Rzecz  Spółdzielni  
Socjalnych  dotyczące nowelizacji  ustawy o spółdzielniach socjalnych.  Zaakceptowano dalszeSocjalnych  dotyczące nowelizacji  ustawy o spółdzielniach socjalnych.  Zaakceptowano dalsze  
działania  Stowarzyszenia  mające  na  celu  doprowadzenie  do  zmian  przepisów  prawnychdziałania  Stowarzyszenia  mające  na  celu  doprowadzenie  do  zmian  przepisów  prawnych  
dotyczących między innymi:dotyczących między innymi:

• wprowadzenia instytucji „spółdzielni socjalnej w organizacji”;wprowadzenia instytucji „spółdzielni socjalnej w organizacji”;

• uzupełnienia  zapisów  dotyczących  prowadzenia  przez  spółdzielnie  socjalneuzupełnienia  zapisów  dotyczących  prowadzenia  przez  spółdzielnie  socjalne  
uproszczonej księgowości;uproszczonej księgowości;

•• zmiany zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pktzmiany zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt  
43 ).43 ).

7. Zaproponowano  przedstawienie  katalogu  wydatków  jakie  mogą  być  ponoszone  przezZaproponowano  przedstawienie  katalogu  wydatków  jakie  mogą  być  ponoszone  przez  
spółdzielnie  socjalne  na  reintegracje  społeczną  i  zawodową  –  przedstawiciele  spółdzielnispółdzielnie  socjalne  na  reintegracje  społeczną  i  zawodową  –  przedstawiciele  spółdzielni  
zobowiązali się do przesłania na adres Stowarzyszenia swoich propozycji . zobowiązali się do przesłania na adres Stowarzyszenia swoich propozycji . 

                                
Sporządzili: Sporządzili: Iwona Wojtanowska, Grzegorz Wojtanowski - Iwona Wojtanowska, Grzegorz Wojtanowski - Cedzyna, 17 października 2009 r.Cedzyna, 17 października 2009 r.                       

„„PROFESJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH PROFESJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH 
KLUCZEM DO ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJKLUCZEM DO ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ””
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